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Zadeva: Zakonodajni nadzor v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2018/1807 o prostem 
pretoku neosebnih podatkov

Praktična ureditev

Odbor IMCO bo na zahtevo njegovih koordinatorjev 6. novembra 2019 organiziral sejo o 
zakonodajnem nadzoru o statusu izvajanja uredbe o prostem pretoku neosebnih podatkov1.

Vodja oddelka „Računalništvo v oblaku in programska oprema“ pri GD CNECT Pierre 
Chastanet bo nagovoril poslance odbora IMCO, nato pa bo sledila razprava s poslanci.

Ozadje o uredbi

Krovni cilj uredbe o prostem pretoku je bil izkoristiti potencial podatkovnega trga EU z 
vzpostavitvijo bolj konkurenčnega in povezanega notranjega trga za storitve shranjevanja 
podatkov in druge storitve obdelave podatkov. Jedro zakona je prepoved ukrepov za 
lokalizacijo podatkov. To pomeni, da vlade ali uprave držav članic ne smejo določati zahtev, 
da naj se podatki hranijo na specifičnem ozemlju Unije, razen iz razlogov javne varnosti. 

Zakon določa tudi, da se pristojnim organom ne sme zavrniti dostopa do podatkov z 
utemeljitvijo, da se ti podatki hranijo ali obdelujejo v drugi državi članici. Z zakonom se 

1 Uredba (EU) 2018/1807 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji.
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ponudnike podatkovnih storitev spodbuja k oblikovanju kodeksov ravnanja o primerih 
najboljše prakse na ravni EU, ko gre za poklicne uporabnike, ki menjajo ponudnike storitev 
shranjevanja podatkov.

Za več informacij o zasnovi uredbe in njeni poti skozi zakonodajni postopek glej poročilo EPRS 
iz januarja 2019.

Vsebina seje o zakonodajnem nadzoru

Namen seje o zakonodajnem nadzoru je preveriti delo Komisije v zvezi z izvajanjem uredbe o 
prostem pretoku, ki se je začela uporabljati 28. maja 2019. Od Komisije se pričakuje, da bo 
odboru poročala o več temah:

1. stanje izvajanja uredbe v državah članicah,

2. smernice k uredbi, ki jih je Komisija izdala 29. maja 2019 in

3. stanje na področju kodeksov ravnanja glede prenosa podatkov.

1. Stanje izvajanja uredbe v državah članicah
Uredba o prostem pretoku je začela veljati novembra 2018, uporabljati pa se je začela 28. 
maja 2019. Od tega datuma države članice ne smejo določati zahtev, da se morajo podatki 
hraniti na specifičnem ozemlju Unije, razen iz razlogov javne varnosti. Države članice 
morajo do maja 2021 razveljaviti vse obstoječe zahteve glede lokalizacije podatkov ali 
utemeljiti, zakaj jih niso razveljavile. Komisija mora poročilo o izvajanju objaviti do 
novembra 2022.

Predstavnik Komisije bi lahko poročal o razširjenosti zahtev glede lokalizacije podatkov eno 
leto od začetka veljavnosti in predstavil morebitne izzive pri izvajanju.

2. Smernice k uredbi, ki jih je Komisija izdala 29. maja 2019,
Smernice, ki jih je Komisija objavila 29. maja 2019 (COM(2019)0250), sta zakonodajalca 
zahtevala v členu 8(3) Uredbe. V skladu s tem odstavkom mora Komisija objaviti smernice 
o medsebojnem vplivu med uredbo o prostem pretoku in Splošno uredbo o varstvu podatkov, 
„zlasti kar zadeva podatkovne nize, ki vsebujejo osebne in neosebne podatke“.

Komisija daje smernice zlasti o:

 ustreznem področju uporabe uredbe o prostem pretoku in Splošne uredbe o varstvu 
podatkov ter o načinu obravnave mešanih naborov podatkov, vključno z nabori 
podatkov, v katerih so osebni in neosebni podatki „neločljivo povezani“;

 različnih, vendar dopolnjujočih se pristopih k prostemu gibanju in prepovedi zahtev 
glede lokalizacije podatkov v obeh uredbah;

 pojmu prenosljivosti podatkov v okviru uredbe o prostem pretoku in drugih zahtevah 
za samoreguliranje v obeh uredbah.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-250-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Predstavnik Komisije bi lahko pojasnil smernice glede mešanih naborov podatkov in drugih 
vprašanj, zajetih v navodilih. 

3. Kodeksi ravnanja glede prenosa podatkov
Člen 6 uredbe o prostem pretoku zavezuje Komisijo, da mora spodbujati ponudnike 
podatkovnih storitev k oblikovanju kodeksov ravnanja o primerih najboljše prakse na ravni 
EU, ko gre za poklicne uporabnike, ki menjajo ponudnike storitev shranjevanja podatkov. 
Te kodekse ravnanja je treba oblikovati do 29. novembra 2019 in jih uvesti do 29. maja 2020.

Predstavnik Komisije bi lahko predstavil trenutno stanje glede kodeksov ravnanja na ravni 
EU in zagotovil informacije o naslednjih korakih v postopku.


